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Átadták a felújított  szennyvíztisztító telepet
Korszerű szennyvíztisztító létesült 
városunkban EU-támogatásból. Az 
építési munkák 2013 augusztusá-
ban kezdődtek meg. A 859 millió 
forint összegű beruházás kivitele-
zése a közelmúltban befejeződött. 
A korszerűsített létesítmény ün-
nepélyes átadására 2015. júni-
us 5-én került sor a gyomaendrődi 
szennyvíztisztító telepen. Toldi Ba-
lázs polgármester köszöntője után 
Gajda Róbert, a Békés Megyei 
Kormányhivatal Kormánymegbí-
zottja és Dankó Béla országgyű-
lési képviselő szólt a beruházás 
jelentőségéről. Ezt követően Po-
gány István projektvezető átadta 
a korszerűsített telepet és Tinkáné 
Zvara Erzsébet, az Alföldvíz Zrt. 
kirendeltség-vezetője, mint üze-
meltető mutatta be a korszerűsített 
gyomaendrődi szennyvíztisztító 
telepet. Az új technológia meg-
valósítása mellett sor került a csa-
tornahálózat rekonstrukciójára is. 

A beruháznak köszönhetően a te-
lep alkalmassá vált a hatósági előírá-
sok szerinti határértékek betartására.
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Dankó Béla országgyűlési képvi-
selő Gyomaendrődön tartott tájékoz-
tatást arról, hogy nemrégiben döntés 
született az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának egyházaknak kiírt pá-
lyázatában.

Két támogatási forrásra pályázhattak 
az egyházközségek, egyrészt az egy-
házi épített örökség védelme és egyéb 
beruházások támogatása, másrészt az 
egyházak közösségi célú programjai-
nak és beruházásainak elősegítése volt 
a pályázati kiírásának célja.

Dankó Béla elmondta, hogy Bé-
kés megyébe összesen 59 millió Ft tá-
mogatás érkezett, melynek 80%-át 
Békés megye 2. számú választókerüle-
tének egyházközségei nyertek el. Gyo-

maendrődön a Gyomai Evangélikus 
Egyházközség, valamint a Jézus Szí-
ve Plébánia részesült a támogatásból. 
Gyomaendrőd mellett Szarvas, Bé-
kés, Mezőberény és Békés településen 
is nyertek támogatást az egyházközsé-
gek.

Fülöp Mónika Lelkész Asszony el-
mondta, hogy a Gyomai Evangélikus 
Egyházközség a 14,5 millió Ft-os tá-
mogatást a gyülekezeti terem és paró-
kia épületének felújítására szeretnék 
fordítani a közösség javát szolgálva. Az 
evangélikus templom 1862-ben épült,  
a parókia épülete 1862 és 1872 közöt-
ti években épülhetett. A templom és az 
épület műemlék jellegű, helyi védett-
ségű. Az egyházközség tervei szerint a 
gyülekezeti terem belső oldalfalainak 
javítása, szigetelése, illetve festése, il-
letve az épület homlokzatának festése, 
burkolat javítása a cél. Az épület teljes 
fűtésének kialakítását is el kell végez-
ni, mivel a jelenlegi fali gázkonvekto-
rok nem megfelelőek.  Így szükséges 
egy új kémény beépítése, és egy ka-
zánház, vagyis szociális rész kialakí-
tása.

Czank Gábor Plébános Úr tájékozta-
tás szerint a gyomai Jézus Szíve Temp-
lom felújításához engedélyes és kiviteli 
tervek elkészítését valósítják meg az 
1,5 millió Ft összegű támogatásból. A 
gyomai templom műemlékként nyil-

vántartott épület, ezért a felújítását ki-
zárólag külön tervek és engedélyek 
birtokában lehet elvégezni. A tervké-
szítés a tetőszerkezet felújítására, a 
Templom alászigetelésére és a falazat 
külső klinkertégla és márványlapos 
borításának pótlására, felújítására, to-
vábbá a kerítés felújítására terjed ki.
Dankó Béla hangsúlyozta, hogy a Kor-
mány fontos feladatának tekinti, hogy 
felújítsák azokat az egyházi épülete-
ket, amelyek korábban nem kaptak 
támogatást. Ezért a kormány rendkí-
vüli és évente visszatérő pályázatokkal 
igyekszik segíteni ezeknek az intéz-
ményeknek a megújulását. Idén ösz-
szesen kétmilliárd forinttal támogatják 
a különböző egyházi intézményeket: 
iskolákat, egészségügyi és szociális 
intézményeket. Ezen felül pedig év ele-
jén 1,3 milliárd forintnyi támogatást 
ítéltek oda.

Egyházi célú egyedi támogatásban részesült 
2 gyomaendrődi egyházközség

Dankó Béla
országgyűlési képviselő
Sajtóközlemény

Téma: Megszülettek a 2015. évre vo-
natkozó egyházi célú egyedi támogatá-
sok eredményei
2015.06.05.

Megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF)
A kábítószerek terjedése miatt régi 

szükséglet és elvárás valósult meg ak-
kor, amikor a képviselő-testületdöntést 
hozott a helyi KEF megalakítására és 
egyúttal megbízta a Térségi Szociális 
Gondozási központot a szervezet létre-
hozásával. Feladata a drog visszaszorí-
tásában szerepet játszó négy alappillér 
megerősítése, melyek: a közösség és 
együttműködés, a megelőzés,- gyógyí-
tás és rehabilitáció, valamint a kínálat-
csökkentés. A szakmai konzultációs 
munkacsoport létrejöttének célja be-
kapcsolódni a Nemzeti Drogstratégiá-
ba, a helyi problémák alapos feltárása, 
majd ennek eredményeire támaszkod-
va a lokális drogstratégia kidolgozása, 
prioritások meghatározása. Működési 
területe Gyomaendrőd Város közigaz-

gatási területe.  Reményeink szerint 
azonban a későbbiek során lehetőség 
nyílik majd - a tagsági jog önkéntes-
ségét szem előtt tartva,- a járás kisebb 
településeinek is a szakmai munkába 
való bekapcsolódásra.  Jelenleg a KEF 
munkáját segítik az oktatási intézmé-
nyek, így a Bethlen Gábor Mezőgaz-
dasági és Élelmiszeripari Szakképző 
Iskola, Kis Bálint Általános Iskola, 
Rózsahegyi Kálmán Általános Isko-
la és Kollégium, Szent Gellért Kato-
likus Általános Iskola és Kollégium, 
Gyomaendrődi Járási Hivatal, a Városi 
Egészségügyi Intézmény, a helyi Pol-
gárőr Egyesület, valamint a Szarva-
si Rendőrkapitányság Gyomaendrődi 
Rendőrőrse is. Nagyon fontos feladat 
a működés szempontjából önkéntesek 

toborzása, civil szervezetek felkérése 
a munkába való részvételre, hisz ak-
kor lehet eredményesen dolgozni, ha a 
helyi közösség minél szélesebb körben 
vesz részt benne, ezzel is törekedve 
az egységes szakmai és módszertani 
szemléletmód megvalósítására.

Szívesen várjuk mindazon szemé-
lyek, szervezetek jelentkezését, akik 
elkötelezettek a probléma kezelésének 
ügyében és szívesen részt vennének a 
KEF működésében. Május hónapban 
benyújtásra került egy olyan pályázat, 
amelynek anyagi segítségével elké-
szülne városunk drogtérképe, ez szak-
mai alapot nyújtana a leghatékonyabb 
stratégia kidolgozásához. 

Lehóczkiné Timár Irén, elnök
Pál Jánosné, titkár
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Közös társulási üléssel kezdődött a 
május 28-i képviselő-testületi ülés, ame-
lyen Csárdaszállás és Hunya községek 
polgármesterei, képviselői is részt vet-
tek. A gyomaendrődi képviselőkkel kö-
zösen tárgyalták és fogadták el: 
- a Gyomaendrőd Csárdaszállás Hunya 
Települési Önkormányzati Társulás Tár-
sulási tanácsi
- a Gyomaendrődi Közös Önkormány-
zati Hivatal 2014. évi munkájáról ké-
szült
- a Hunyai, Csárdaszállási, Gyomaend-
rődi Önkormányzati Tűzoltóság 2014. 
évi tevékenységéről szóló beszámolókat.

A képviselő-testületet dr. Smíri Sán-
dor, a gyomaendrődi járási hivatal-
vezető- helyettes tájékoztatta a 100. 
kormányablak és a felújított, kibővített 
munkaügyi részleg átadásáról, amely 
a jövőben Foglalkoztatási osztályként 
működik tovább.  A megnövekedett 
ügyféltér akadálymentesen érhető el, 
megteremtették a lehetőségét az önálló 
ügyintézésnek.

2015. december 31-ig kapott megbí-
zást Dr. Szonda István a Közművelő-
dési- Közgyűjteményi és Szolgáltató 
Intézmény vezetésére. A város közmű-
velődési koncepciója 2013-ban lejárt, 
meg kell újítani, ezzel egy időben felül-
vizsgálatra, esetlegesen átszervezésre 
kerül a város közművelődési intézmény-
rendszere. Ezért döntött úgy a képvise-
lő-testület, hogy rövidebb időtartamra 
írja ki a pályázatot. Amennyiben szük-
séges, még ez évben új pályázati eljárás 
lefolytatására is sor kerül, az új struk-
túrának megfelelően kialakított vezetői 
pozíciókra. A testület elfogadta a köz-
művelődési koncepció átdolgozásának 
ütemtervét is.

A képviselők a Lélekkel a Körösök 
mentén vallás és ökoturisztikai projekt 

projektmenedzseri beszámolóját is el-
fogadták és döntöttek a turisztikai att-
rakció elemeinek működtetéséről. Az 5 
éves fenntartási időszak - amely2015. 
július 1-től kezdődik- időtartama alatt 
a megvalósított projektelemeket üze-
meltetni kell, ehhez kapcsolódóan 7,5 
fő foglalkoztatására nyílik lehetőség. A 
Körös Látogató Központ, a Bárka Halá-
szati Látogatóközpont, az Erzsébet Li-
geti Tanösvény, valamint a Szent László 
Híd (Sóhajok hídja) és környéke pro-
jektelemek üzemeltetésével a Gyoma-
endrődi Ligetfürdő Kft-t, Szent Antal 
Zarándokszálláshely és a Szent Antal 
Kenyérsütő ház esetében a Közműve-
lődési- Közgyűjteményi és Szolgáltató 
Intézményt kapott megbízást az üze-
meltetésre. A híd kivétel elkészültek a 
programelemek, berendezve, látvány-
elemekkel felszerelve kerültek átadásra 
az üzemeltetők számára.

A képviselő-testület elfogadta 
GYÜSZ-TE beszámolóját és elszámo-
lását a XVII. Sajt és Túrófesztiválról. 
Döntött arról, hogy az önkormányzat és 
a TDM szervezet együttműködési meg-
állapodását felülvizsgálja, ennek lénye-
ges elemei lesznek:
- GYÜSZ-TE nyertes pályázatának 
fenntartási ideje
- melyek az idegenforgalmi koncepció 
prioritásai
- a Lélekkel a Körösök mentén projekt 
hatása a turizmusra
- a Tourinform iroda helye és szerepe a 
TDM szervezetben
- a TDM szereplők mennyiben járulnak 
hozzá az idegenforgalmi bevételek nö-
vekedéséhez

A Körös-szögi Civil Fórum Egyesü-
let azzal a kéréssel kereste meg az ön-
kormányzatot, hogy a XIII. Civil Nap és 
Civil Szervezetek Találkozójának hely-

színe ebben az évben Gyomaendrőd le-
gyen. A háromnapos rendezvény első 
napján a helyi civil szervezetek saját 
településeiken tartanak nyitórendez-
vényeket, a második napon szabadté-
ri műsoros rendezvényekre, a harmadik 
napon a Civil Sportnapra kerül sor. Az 
elfogadott határozat szerint a Civil Szer-
vezetek Találkozójára a XVII. Nemzet-
közi Halfőző versenyre kijelölt Endrődi 
Népligetben és sportpályán, 2015.au-
gusztus 22-én kerül sor.

Pályázatok benyújtásáról is döntött a 
képviselő testület:
- Gyomaendrőd Közös Önkormányzati 
Hivatal székhelyének felújítására, a kül-
ső nyílászárók cseréjére közel harminc 
millió forint összegben, 95 %-os támo-
gatással
- utcák járdáinak felújítására 15 mil-
lió forint értékben, 85 %-os támogatá-
si intenzitással. Sikeres pályázat esetén 
megvalósulna a Pásztor János utcában 
500 m, Besenyszegen 570 m, Blaha Luj-
za utcán 262 m, a Szent Antal utcában 
142 m, a Hídfő utcában 185 m járda fel-
újítása.
- a Térségi Szociális Gondozási Köz-
pont központi főzőkonyhájának fejlesz-
tése érdekében 33 millió Ft értékben, 
95 %-os támogatási intenzitással ke-
rül benyújtásra pályázat. Megvalósul-
na a főzőtér padlóburkolatának cseréje, 
a napkollektoros melegvíz ellátás, fűtés-
korszerűsítés, nyílászárók cseréje, va-
lamint sütő-pároló eszköz, edények és 
konyhai felszerelések beszerzése.

A pályázatokhoz szükséges önerő a 
2015. évi költségvetésben a felhalmozá-
si céltartalékok között biztosított.

A testületi ülésen több képviselő és 
lakossági hozzászóló is jelezte, hogy 
mennyire látványos a virágosítás, ame-
lyet közmunkaprogramban végeznek. 

Toldi Balázs
polgármester
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Megemlékezések

Május 31-én, a Hősök terén emlé-
keztek meg a Hősök Napjáról. Az 
ünnepség előtt a Szent Imre Katoli-
kus Templomban engesztelő szentmi-
sét tartottak. Megemlékező beszédet 
mondott Gulyás László alezredes, hon-
védelmi referens. Ünnepi műsorral 
közreműködött a Gyomaendrődi Zene-
barátok kamarakórusa, amely után, az 
I. és II. világháborúban elesett katonák 
emlékművénél és 1956-os forradalom 
tiszteletére emelt kopjafánál is koszo-
rúkat helyeztek el. A megemlékezésen 
részt vett és koszorúzott Dankó Bé-
la országgyűlési képviselő, Toldi Ba-
lázs polgármester, valamint a Magyar 
Honvédség 54. Veszprém Radarezred 

1. Gerinc Radar Mé-
rőközpont tisztjei és 
katonái, akik a Bé-
késcsabai fürjesi lak-
tanyából érkeztek:  
Wertheim Albert  
nyugalmazott ezre-
des, Gulyás László  
alezredes, honvédel-
mi referens, Török 
Lajos százados. Ko-
szorút helyzetek el 
intézmények, civil-
szervezetek és pár-
tok képviselői is.

Június 7-én em-
lékeztek meg a 

Nemzeti Összetartozás Napjáról, 
amelyen részt vett 
Dr. Pacsika György 
járási hivatalvezető, 
Toldi Balázs polgár-
mester, Megyeri Lász-
ló megbízott jegyző és 
a helyi pártok, civil 
szervezetek képvise-
lői. Az ünnepi meg-
emlékezés közönsége 
a református istentisz-
telet után az ország-
zászlóhoz vonult, ahol 
elhelyezték az emlé-
kezés, a kegyelet virá-
gait, koszorúit.

Máj 31 é Hő ök t é lé N ti Ö

Újabb beruházás készült el Gyomaendrődön

T I O P-3 . 2 .1-1 2 / 1-2 01 2 - 0 0 01 
azonosító számú „Az integrált 
rendszer kereteinek megteremtése a 

Fogla l koz t a t á si 
S z o l g á l a t 
s t r u k t ú r á j á n a k 
fe j l e s z t é s é ve l ” 
című kiemelt 
projekt a Nemzet-
g a z d a s á g i 
M i n i s z t é r i u m , 
a Közigazgatási 
és Igazságügyi 
Hivatal és a 
Békés Megyei 
Kormányhivatal 
közös munkájaként 
valósult meg. 2015. 
május 27-én került 
sor az ünnepi 
átadásra. A projekt 
keretén belül a 

Gyomaendrődi Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztály (korábban 
munkaügyi kirendeltség) épületének 

korszerűsítése, akadálymentesítésének 
befejezése történt meg. Olyan 
nyílt öninformációs tér alakult ki, 
amely lehetővé teszi a zavartalan 
ügyféláramlást a nyilvántartásba 
vételtől az tanácsadáson keresztül a 
közvetítésig. A munkáltatók számára 
gyorsabb, hatékonyabb munkaerő 
biztosítását nyújtja a korszerű 
informatikai eszközök és információs 
rendszerek biztosításával. 

A szolgáltatás fejlesztés révén 
elektronikusan is bárki naprakész 
információkat kaphat az aktuális 
álláslehetőségekről, képzésekről, 
pályázati kiírásokról. Mindezeken túl 
megvalósul a foglalkoztatási osztály 
infokommunikációs hálózatának 
modernizálása, az ügyintézés 
korszerűsítése, az ügyfélbarát 
szolgáltatást megvalósító fejlesztések 
kivitelezése.

G d ődi
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Az ivóvízminőség-javító program 
Gyomaendrődön (Vásártéri Ltp., Pász-
tor János u.) végzett rekonstrukciós 
munkák kivitelezése során rengeteg 
lakossági panasz, képviselő bejelen-
tés érkezett. A város vezetése többször 
jelezte már a kivitelező felé a hibákat, 
eredménytelenül. Toldi Balázs polgár-
mester egyeztetést hívott össze, ame-
lyen részt vettek: Lehóczkiné Timár 
Irén alpolgármester, Ágostonné Farkas 
Mária képviselő, a program lebonyo-
lításáért felelős Közép Békési Térség 
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati 
Társulás részéről Flender Zsolt munka-
szervezet-vezető, a kivitelezői oldalról 
az IP Mérnök Konzorcium, a Duna 
Aszfalt Kft., a Kovács Kőimport Kft. 
képviselője és az üzemeltető Alföldvíz 
Zrt. képviselői. Az egyeztetés az eddig 
elvégzett munkák minőségének, ha-
táridejének kifogásolása, a problémák 

megoldása, új határidők kitűzése, to-
vábbi várható munkafolyamatok meg-
beszélésére irányult. 

Toldi Balázs polgármester nyoma-
tékosan kérte az érintetteket, hogy a 
lakosság részére megbízható és hitelt 
érdemlő információk kerüljenek át-
adásra, és hogy a kivitelező tartsa ma-
gára nézve kötelezőnek a megállapodás 
betartását. Az egyeztetésen a vállalko-
zók elismerték az addigi munkálatok 
nagyfokú hiányosságait. A régi alvál-
lalkozóval szereződést bontottak, az új 
alvállalkozó megkezdte a munkát. 

A házi bekötések cseréjével kap-
csolatban az Alföldvíz Zrt. felhívta a 
fi gyelmet arra, hogy a projekt kereté-
ben csak a szolgáltatási terület határáig 
cserélik a vezetéket. Társasházak ese-
tében, illetve azokon a helyeken, ahol 
aknák nincsenek, ott van arra lehető-
ség arra, hogy az Alföldvíz Zrt.-vel 

egyeztetve a tulajdonos, vagy a társas-
ház a mérőóráig kicseréltesse a régebbi 
vezetéket, kérik a tulajdonosok jelzé-
sét és közreműködését. (Az Alföldvíz 
Zrt. ügyfélszolgálatának elérhetősége: 
40/922-334.)

Az egyeztetésen a felek megálla-
podtak abban, hogy 2015. június 30-ig 
a vezeték rekonstrukciós munkálatok 
befejeződnek a nyomvonalon, az ere-
deti állapotnak megfelelő helyreállítás-
sal.

Júniusban azonban folytatódnak vá-
rosszerte a munkák, a vízmű üzemel-
tetéséhez kapcsolódó aknák felújítását 
végzik el, ezzel együtt további forga-
lomkorlátozásokra, bontási, építési 
munkákra kell számítani. Az aktuá-
lis csomópontokról az Önkormányzat 
honlapján, a munkák megkezdésekor 
heti frissítéssel információkat fog szol-
gáltatni a lakosság részére.

Egyeztetés az ivóvíz rekonstrukciós munkákról

Gyomaendrőd Város Önkormány-
zata idén is támogatja a településen a 
nyári napközit. A szervezéssel és a le-
bonyolítással a tavalyi évhez hasonlóan 
a Térségi Szociális Gondozási Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgá-
latát bízta meg.

A napközi igénybe vehető hétfőtől 
péntekig, 2015. június 22 – től, júli-
us 31-ig heti turnusokban. Igény sze-
rint több héten át is igénybe veheti egy 
gyermek.
Helyszín: A Rózsahegyi Kálmán Álta-
lános Iskola ebédlője. 

Programok: kézműves foglalkozá-
sok, társasjátékok, fürdőzés, egyéb 

programok.
Az adott hét tervezett programjairól 
mindig a hétfői tábornapon adunk tá-
jékoztatást.
Az igénybe vétel díja 6000,-Ft/hét, 
mely magába foglalja a napi három-
szori étkezést (800 Ft/nap) és a belépők 
díjait. A térítési díj befi zethető hét-
köznapokon 8.00 -12.00 óra között, a 
Térségi Szociális Gondozási Központ 
pénztárába Gyomaendrőd Mirhóháti u. 
1-5. szám alatt. A térítési díjat az igény-
bevétel előtti héten csütörtökig lehet 
befi zetni.
A befi zetésről szóló bizonylatot a nap-
közi első napján a gyermekek felügye-

letét ellátó személyek részére át kell 
adni. Ennek hiányában a gyermeket 
nem tudjuk fogadni a nyári napközi-
ben!

Az igénybe vételi szándékot a Csa-
ládsegítő Szolgálatnál 5502 Gyo-
maendrőd Fő út 2. sz. alatt lehet 
jelezni személyesen, vagy írásban 
(csaladsegito.gye@gmail.com; fax: 
66/282-560, vagy levélben).

A jelentkezéskor kérjük megadni a 
gyermek/gyermekek nevét, születési 
idejét, lakcímét, és a szülő (k) telefon-
számát, e-mail címét (ha van).
Jelentkezési határidő: igénybe venni 
kívánt hét előtti szerda 16.00 óra
Érdeklődni lehet Pál Jánosnénál 
a 20/587-25-75-ös számon hétköznap 
8-16 óráig.

Nyári napközi lehetőség

GYOMASZOLG KFT. GYOMASZOLG KFT. 
SZOLGÁLTATÁSASZOLGÁLTATÁSA

TEMETKEZÉSSELTEMETKEZÉSSEL  
KA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉSKA PCSOLATOS ÜGYINTÉZÉS

Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.Gyomaendrőd, Ipartelep út 3.

Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:Ügyelet ideje alatt  hívható telefonszámok:
(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)(hétvégén, ünnepnapokon éjjel-nappal)

Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097Csőke János: 66/285-065, illetve: 30/630-8097
Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, Hétfőtől péntekig 7-15 óra között  személyesen, 

vagy a 66/386-233 telefonszámon.vagy a 66/386-233 telefonszámon.

Amennyiben ÖNKORMÁNYZATI 
UTALVÁNYÁT üzletünkben váltja 

be, mi AJÁNDÉKBA 
adunk Önnek 

10 darab füzetet.



6

Továbbra is aktívan szépítjük a vá-
rost. A Hantoskerti sétány rézsűjé-
nek kialakítása is a közmunkaprogram 
keretében zajlik. A Révlaposi lejá-
ró mindkét oldalán rőzsefonatos part-

fal kerül kialakításra, ezáltal az erózió 
jelentősen csökkenthető, esztétikai 
szempontból szebb partfal lesz látható. 
A kialakítás után a holtág nyitott víz-
felületének szépsége is láthatóvá válik. 
A partfal készítésénél felhasználjuk a 
Fűzfásban- szintén közmunka prog-
ram keretében – kitermelt rőzsét is.  A 
fóliából kitermelt virágokból a város 
számtalan pontján hoztunk létre új vi-
rágágyásokat, virágládákat májusban 
is. Eddig 13 új virágágyás került kiala-
kításra, a korábban meglévők folyama-
tos gondozása mellett. 

A zöldterület gondozásában is nagy 
szerepet vállalunk. Az általános ka-
szálási munkálatoknál két nagy értékű 
önjárófűnyíró, valamint két sövényvá-
gó is könnyíti a kézi munkavégzést. 
Célunk, hogy a város zöldterületei, 
parkjai, Fő utcája, minél magasabb 
színvonalon legyen gondozott. Napja-
inkban a rendezett parkosított felüle-
tek, a virágos városkép alapfeltételek 
az idegenforgalom növelésében.

A közmunkaprogramban elkezdő-
dött a parkolók létesítése is. Az endrődi 
posta, és a régi gyógyszertár épülete 
között 5 férőhelyes parkoló kivitelezé-
se van folyamatban.  Ezzel nagyon régi 
probléma - a parkolási lehetőség hiá-
nya- oldódik meg. A gyógyszertár fe-
lőli oldalon közmunkában készített 
padok, kukák is helyet kapnak majd, 
valamint egy újabb virágágyás is ki-
alakításra kerül.

Varjú Róbert közmunkavezető

A közmunkaprogram hírei

A ld l d á áb i
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Kulturális programok május hónapban

A Kihívás Nap-ja évek óta népszerű 
rendezvénye Gyomaendrődnek. Város-
unk az idén is jól szerepelt, kategóri-
ájában II. helyezést ért el. A sorsolás 
Gyomaendrődnek kedvezett, 100000 
Ft-os díjat kap a város. Több mint 30 
helyszínen sportolhattak a helyiek: 
bölcsődéktől kezdve, óvodák, iskolák, 
munkahelyek, sportegyesületek szer-
veztek különböző programokat. 
A Térségi Gondozási Központ is min-
den évben aktív résztvevője az ese-
ményeknek. Itt még a különböző 
fogyatékkal élők számára is megte-
remtik a lehetőséget a könnyű, játékos 
mozgásra. A délutáni rendezvények 

sora kiegészült a Családsegítő és Gyer-
mekjóléti szolgálat munkatársai által 
szervezett egészségpiaccal, amelyen 
15 kiállító vett részt, szénhidrátcsök-
kentett pékáruk, táplálék kiegészítők, 
szűrővizsgálatok, gyógyító kövek, al-
lergiamentes ékszerek és még sok 
egyéb érdekesség várták az érdeklődő-
ket. A Varga Lajos Sportcsarnok előtti 
téren Farkas Gergő szervezte a progra-
mokat, több sportágakat lehetett kipró-
bálni. Itt ért véget a hagyományos esti 
futás is, amely után Toldi Balázs pol-
gármester Kovács-Rédai Tündének 
adta át a Gyomaendrőd Város Sport-
jáért Elismerő Oklevelet.

100000 Ft-ot nyert sportolással Gyomaendrőd

Nyomozás a 
könyvtárban

Népes, érdeklődő közönség előtt 
tartott nagyon érdekes-izgalmas 
előadást dr. Kovács Lajos nyugal-
mazott rendőrezredes könyvtárunk-
ban. A hazai kriminalisztika egyik 
legnagyobb alakja híres magyar 
bűnügyekről, a nyomozás történeté-
ről, nyomozási technikákról beszélt, 
mutatott rengeteg fotót, dokumen-
tumot. Az ezredes évekig vezetette 
a Nemzeti Nyomozó Iroda „dög-
lött ügyek”-kel foglalkozó osztá-
lyát, évtizedeken keresztül kutatta 
az életellenes bűnügyeket.

Író-olvasó 
találkozó

Kukorelly Endre író, költő, a kor-
társ magyar irodalom egyik jeles 
alakja is vendégünk volt. A kötetlen 
hangulatú beszélgetésen sok min-
denről szó esett: oktatás, az iroda-
lomtanítás, a kötelező olvasmányok. 
Beszélgettünk a kortárs irodalom-
ról, arról hogy mennyire képesek be-
fogadni azt az olvasók. Szó esett a 
rosszkedvűségről, a közéletről, köz-
érdekről és arról, hogy milyen fontos 
boldog pillanatokat találni, megélni 
azokat.

Házunk tája – 
Mezőgazdasági 

és életmódképzés
Május 23-án a Kállai Ferenc 

Népfőiskola Alapítvány estjén –az 
Endrődi Népházban- Dr. Surányi 
Dezső az MTA doktora gyümölcs-
kertek tervezéséről, kialakításáról, 
Dr. Köhler Mihály egyetemi docens 
a tokaji bor készítéséről tartott elő-
adást.

A Körös Kajak SE az idén is meghirdeti a 
gyerekeknek nyári táborát.

 
A turnusok hétfőtől péntekig tartanak, a tervezett kezdési idő-
pontok: június 20. 27. július 6. 20. 27. Szeretnénk színvonalas 
sportprogramot biztosítani mindenkinek. Nem csak a város-
unkban élő  gyermekek számára kínálunk lehetőséget a sza-

badidő hasznos eltöltésére, előtérbe helyezve a rendszeres 
mozgás és egészséges életvitel fontosságát.
A nagy érdeklődésre való tekintettel máris 

jelentkezhetnek Csőke Zsolt edzőnél a következő 
telefonszámon: 06-70/420-1944

A felnőttek számára kínáljuk a Halász István csónakháznál 
minden csütörtökön este ½ 6 órai kezdettel a sárkányhajózást.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Tel: +3630/915-7669
E-mail: startszovetkezet@gmail.com
Honlap: www.startszovetkezet.hu

biztosítson.
nyert a TÁMOP-

2.4.3.D-2-13/1 konstrukcióban.
A projekt
Azonosító száma: TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1-2013-0339
Címe:
varrodájának és betonelem-gyártásának beindítása
Elnyert támogatás: 20.250.000 Ft
Támogatási intenzitás: 100%
A projekt rövid leírása:

a betonelem-gyártásban. Az önfenntartóvá váláshoz elkészíttettünk egy részletes 
piackutatást, és marketing tervet. Ezen kívül beszereztünk a varroda 

míg betonelem
gyártáshoz 

A projekt megvalósítása során 2014. szeptember 1-
-

A varroda folyamatosan gyártja a munkaruhákat, köpenyeket.
megrendelést kapott Körösladány önkormányzatától, illetve a Térségi Szociális 
Gondozási Központ dolgozói számára is készít munkaruházatot. A továbbiakban 
megrendelést kaptak néptáncos ruhák elkészítésére is.
A betonelem gyártás legnagyobb megrend Májusban 
betonoszlopokat készítettek, jelenleg a térkövek gyártása folyik. Még a nyáron fog 
elkészülni mintegy 22000 db járdalap is. Lakossági igények kielégítése is lehetséges 
betonelemek tekintetében.
2014 áprilisa óta a szövetkezet tevékenységi körébe tartozik a 

szeretik a boltot, és rendszeresen ott vásárolnak.
nöki 

tevékenységét Ugor Emese látja el.

startszovetkezet@gmail.com e-mail címen, és 
a +36-30/228-93-44-es telefonszámon is. 

www.startszovetkezet.hu oldalon és a 
szövetkezet Facebook oldalán 
tájékozódhatnak. 
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Gyomaendrődi Start Szociális Szövetkezet
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Emléktábla Jakó László ATYA emlékére

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör az-
zal a kéréssel fordult a képviselő-tes-
tülethez: a református templom Fő 
út- Szabadság tér felőli oldalán lévő 
padra szeretnének emléktáblát elhe-
lyezni Jakó László születésének 100. 
évfordulója tiszteletére. 

Jakó Lászlót mindenki csak ATYA 
becenéven ismerte. Gyomán született 
1915. június 1-én, 1994-ben hunyt el. 

All round (min-
denben otthonos) 
sportember volt, 
több sportágat 
is aktívan űzött: 
evezett, úszott, 
repült, korcsolyá-
zott, jégkorongo-
zott, röplabdázott, 
tollasozott, vízi-
labdázott. A Gyo-
mai SC, a GYTK, 
a Szarvasi Turul, 
a Sarkadi Kini-
zsi sportegyesü-
letek csapatainak 
volt kapusa, emel-
lett kiváló atlé-
ta, magasugró is 
volt. 40 éves ko-
ráig versenyzett. 
Spor tszeretetét 

a fi ataloknak is átadta, több évtize-
den keresztül nevelte őket, tanította a 
sportágak szabályait, alapjait. Jelleg-
zetes, fehérbe öltözött alakja gyakran 
tűnt fel oldalkocsis motorkerékpárján, 
szívesen üldögélt a templom közelében 
lévő padon, ahol az elhelyezésre kerülő 
kis tábla fogja őrizni emlékét.

Gyomaendrődi Ki-kicsoda, 2004 
nyomán HGYVK

Stancolt és hagyományos 
papírdoboz gyártása 

minden méretben!

Szitázás, szitaforma készítés, 
kasírozás!

RÓZA KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1. 

Telefon: 20/914-2122
www.rozakft .hu

Gyomaendrőd város Önkormányza-
ta és a KLIK Gyomaendrődi Tanke-
rülete közösen szervezett ünnepségen 
köszöntötte a város pedagógusait. A 
Pedagógus Nap alkalmából Toldi Ba-
lázs polgármester virággal és emlék-
lappal köszöntötte a gyomaendrődi 
gyermekek és fi atalok nevelésében 
résztvevő intézmények képviselőit. Át-
adta a Gyomaendrőd Nevelésügyéért 
kitüntetést Kereki Irén tanítónőnek, a 
Kis Bálint Általános iskola pedagógu-
sának. Köszöntötte a több évtizeddel 
ezelőtt diplomát szerzett, jubiláló pe-
dagógusokat is: óvónőket, tanítókat, 
tanárokat.
Kepenyes András tankerületi igazgató 
a nevelési évben kiváló munkát végzett 
pedagógusoknak adott át okleveleket. 
A pedagógusoknak műsorral kedves-
kedtek óvodások és iskolások is.

Pedagógus Nap-i 
ünnepség

G d őd á Ö k á
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Junger Chorintonation Gyomaendrődön
2015. június 25-én városunkba lá-

togat Cornelia Rück Schöneck pol-
gármesterasszonya és delegációja, 
valamint testvérvárosunk kórusa, a 
Junger Chor Intonation.

A német kórus és a Gyomaendrődi 
Zenebarátok Kamarakórus 2015. júni-
us 26-án, pénteken 18 órakor a Gyomai 
Református Templomban ad ünnepi 
hangversenyt, melyre mindenkit nagy 
szeretettel várnak.

A XIII. Bogrács Napja- 
Paprikáskrumpli Főzőversenyt az öreg-
szőlői Rózsahegyi Ház mellett június 
6-án rendezték meg. 45 csapat indult, 
közöttük több olyan is, akik minden 
évben családi, baráti körrel együtt 
vesznek részt, de szép számmal voltak 
azok is, akik első alkalommal főztek 
versenyszerűen. Tímár Attila mester-
szakács, többszörös díjnyertes sza-
kácsolimpikon és válogatott versenyző 
volt a zsűri elnöke, munkáját segítette 
Ladányi Gábor nyugdíjas középiskolai 
szaktanár és Tímár Imre a Nagylaposi 
Birkacsárda főszakácsa. A szakértő 
zsűri derekasan küzdött a nehéz fel-
adattal: ki legyen a kategóriák győzte-
se, kik kapjanak külön díjakat. A lelkes 

főzők paprikás krumpli, pörkölt és 
egyéb ételek kategóriában igyekeztek 
elkápráztatni őket és feszülten várták 
az eredményhirdetést. Egész nap na-
gyon sok vendég látogatott ki a szépen 
elrendezett helyszínre, ahol változatos 
programokon szórakozhattak. A csalá-
di főzőnap nagyon sok támogatást kap 
vállalkozóktól, magánszemélyektől, 
önkéntesektől. Évek óta a Rózsahegyi 
Ház szervezi, a rendezvény lelke- szí-
ve-motorja Jakus Imre segítségével.

XIII. Bogrács Napja
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A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola hírei

Az Endrődiek Baráti Körével együtt-
működve idén 19. alkalommal ren-
deztük meg a névadónkról elnevezett 
iskolanapokat. A megnyitó ünnepsé-
gen Farkas Zoltánné igazgatónő kö-
szöntötte a vendégeket. A rendezvény 
díszvendége Gergely Ágnes, Kossuth-
díjas író, költő, műfordító volt, akinek 
az iskola iránti szeretetteljes érdeklő-
dését egy csokor virággal köszöntük 
meg. A megnyitón részt vettek Dan-
kó Béla országgyűlési képviselő, Dr. 
Gyuricza Csaba az MVH elnöke, Dr. 
Pacsika György a Gyomaendrődi Já-
rási Hivatal vezetője, Toldi Balázs pol-
gármester, a rendhagyó órák előadói: 
Kunkovács László Kossuth-díjas fo-
tóművész, etnográfus, Giricz Lász-
ló mérnök, utazó, Dr. Kovács Lajos 
ny. rendőrezredes életvédelmi nyomo-
zó és Tímár Imre, a Baráti Kör elnöke.  
Mellettük ott voltak iskolánk volt pe-
dagógusai, munkatársai, intézmények 
vezetői, civil szervezetek képviselői és 
sok szülő is.

 Dr. Gyuricza Csaba megnyitó be-
széde nagy tetszést aratott a hallga-
tóság körében. Felidézte emlékeit 
egykori iskolájáról, szülővárosáról, ki-
emelte, hogy mennyi híres ember szü-
letett Gyomaendrődön, akik példaként 
állhatnak a mai tanulóifjúság előtt. Bá-
torította a diákokat, hogy valósítsák 
meg álmaikat, legyenek szorgalmasak, 
kitartóak. Az ünnepség végén koszo-
rút helyeztek el tanulóink Rózsahegyi 
Kálmán szobrának talapzatánál.

A délelőtt további részében a rend-
hagyó órák kezdődtek: Kunkovács 
László expedíciós élményeiről és a 
pásztorok életéről mesélt fotóival il-
lusztrálva. Giricz László az Árpád-
kor emlékei között barangolt élvezetes 
előadásában. Kovács Lajos a nyomo-
zás technikáit mutatta be az érdeklődő 
hallgatóságnak. Tímár Imre szimultán 
sakkpartit játszott 21 tanuló részvéte-
lével. A tornateremben Vörös Zoltán, 

a Bohócszínház műsorával nevettet-
te a gyerekeket. A többi helyszínen a 
pedagógusok tartottak rendhagyó órá-
kat. Az alsó tagozatosok a Madarak és 
fák napja témában tablókat készítettek 
a felső tagozatosok Baráth Éva és Pa-
róczai Zoltánné tanítónők vezetésével 
tanulták a nemezelés tudományát, Var-
ga Lászlóné és Gellainé Nagy Erzsé-
bet tanárnők közreműködésével pedig 
Rózsahegyi Kálmán életéről tudhattak 
meg érdekességeket.

A délelőtti program ünnepélyes 
eredményhirdetéssel és díjkiosztással 
zárult. A Rózsahegyi-díjat Hanyecz 
Ildikó tanítónő és Paróczai Zoltán 
matematika-kémia-számítástechnika 
szakos pedagógus kapta kiemelke-
dő munkája elismeréseként. A Szent 
Imre-emlékérmet Szujó Cintia, 7. 
osztályos tanulónak ítélte meg a neve-
lőtestület, példás magatartásáért és ki-
emelkedő tanulmányi munkájáért.

A gyerekek legnagyobb élménye 
az esti tábortűz a ridegvárosi játszó-
téren. Ott volt a „falu” apraja, nagyja, 
jót lehetett játszani, szaladgálni. Volt 
lufi hajtogatás, arcfestés, ügyességi já-
tékok és még a tűzoltókocsit is meg le-
hetett nézni.

Szombaton délelőtt a VII. Rózsahe-
gyi foci kupa zajlott 4 korosztályban 17 
csapat részvételével. A Gyomaendrődi 
Gyermek Labdarúgó Egyesület csa-

patai két korosztályban 1. helyezettek 
lettek és a másik két korosztályban is 
dobogósok.

Délután, a tanulók gálaműsorán ven-
dégeink között köszönthettük Gergely 
Ágnest, Kepenyes András tankerüle-
ti igazgatót is. Farkas Zoltánné igaz-
gatónő az alábbi gondolatokkal zárta a 
gálán a köszöntőjét: „Hatalmas erköl-
csi tőke Rózsahegyi Kálmán életműve, 
s nekünk evvel a tőkével jól kell sáfár-
kodnunk. Jól kell sáfárkodnunk, hogy 

tanítványainkban felismerjük a tehet-
séget és segítsük annak kibontakozá-
sát. Bízzunk magunkban, és bátorítsuk 
a gyerekeket is, hogy higgyenek önma-
gukban! Legyenek optimisták és tettre 
készek! Ez az üzenete ebben az évben 
a Rózsahegyi Napoknak.” Sok vidám, 
ötletes jelenetet, táncot, hangszeres já-
tékot látott a hálás közönség, akik vas-
tapssal köszönték meg a műsort a gálán 
fellépő 200 tanulónak és a felkészítő-
iknek.  

A felnőttek baráti beszélgetéssel 
folytatták az estét, ahol Gergely Ág-
nes köszöntötte a tantestületet és a 
vendégeket, útravalóul megszívlelen-
dő gondolatokat mondott további mun-
kánkhoz. Pohárköszöntőt mondott a 
fenntartó képviseletében Kepenyes 
András és a működtető nevében pedig 
Toldi Balázs. A koccintások után vég-
re mindenkinek jutott elegendő ideje a 
beszélgetésre a barátokkal, ismerősök-
kel.

Reméljük, hogy a következő év 
májusában ismét találkozunk, a 
XX. Rózsahegyi Napokon!

XIX. Rózsahegyi Napok

A k k l bb él é
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A Kis Bálint Általános Iskola hírei

A megye legjobbjai között  
végeztek tanulóink történelemből

Iskolánkat három tanuló képviselte 
a TIT Körösök Vidéke Egyesület által 
szervezett megyei történelem verseny 
döntőjén. Az 5 internetes feladatlap 
megoldása után az évfolyamok leg-
jobbjai mérhették össze tudásukat Bé-
késcsabán. A hatodikosok közül Gellai 

Fanni 3. helyezést ért el, Parrag Viktó-
ria pedig 5. lett.  A nyolcadik osztályo-
sok között Vaszkó Ágnes a képzeletbeli 
dobogó második fokára állt fel. 
Felkészítő tanáruk Vaszkóné Dinya 
Erzsébet volt.

Pilznoban jártunk
Testvériskolánk meghívására esős, 

fázós, de négy csodálatos napot töl-
töttünk Pilznoban és bejártuk a kör-
nyék csodálatos helyeit. Immár 11. éve 
kapnak lehetőséget az angol nyelv te-
rületén kimagasló eredményt elért 
nyolcadik osztályos tanulóink lengyel-
országi kirándulásra. Ez alkalommal 
hét tanuló vehetett részt a kirándulá-
son és élvezhette a lengyel vendégsze-
retetet. Június végén mi fogadjuk majd 
a lengyel vendégeket, akik Gyomaend-
rődre látogatnak.

A Madarak Fák Napja alkalmából 
látogatott el hozzánk ismételten Pus-
kás László. Az év fájáról, a kocsányos 
tölgyről, valamint az év madaráról, a 
búbos bankáról tartott előadást. A ta-
nulók érdeklődéssel hallgatták, majd 

kérdéseikre is válaszolt vendégünk. A 
délután második felében az Erzsébet 
ligetben kialakított tanösvényt járták 
végig az érdeklődő tanulók. Tartalmas 
délutánt töltöttünk el és sok ismerettel 
gyarapodtunk.

Puskás László emléktúra NyelvÁszok

Diákjaink már évek óta részt vesz-
nek a Bendegúz - NyelvÉsz versenyen, 
ahol igen szép eredményekkel büszkél-
kedhetnek. A megyei döntőn hat tanuló 
vett részt: Bartha Karina 7. c osztályos 
tanuló az előkelő 4. helyezést szerez-
te meg. Segítő pedagógusa: Forgácsné 
Gyetvai Krisztina. 

Tanulóink minden évben megmé-
rettetik magukat a Simonyi Zsigmond 
Kárpát-medencei helyesírási verse-
nyen. Az idei tanévben 7 diákunk kép-
viselte iskolánkat a megyei fordulón: 
Nándori Viktória (5.c) Fekécs Laura 
(5.a), Deli Boglárka (6. b), Rák Dávid 
(6.c), Kovács Dóra (6.a), Ladányi Sá-
ra (7.c) és Bartha Karina (7.c). Közü-
lük Ladányi Sára 7.c osztályos tanuló 
érte el a legkiemelkedőbb eredményt; 
a hetedikesek mezőnyében 5. helyezett 
lett. Felkészítő tanára: Forgácsné Gyet-
vai Krisztina.
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Kis Bálint Napokról, avagy mostani mott ónk: 
„Játsszunk most együtt , amíg csak lehet…”

Az idei Kis Bálint Napok első 
napja- a szokásoshoz híven - 
emlékünnepséggel kezdődött a Hősök 
úton. A felsős irodalmi színpad 
és énekkar műsora után díjátadás 
következett. Kis Bálint – díjas 
lett: Koloh Imréné tanítónő, alsós 
igazgatóhelyettes, a diákok közül: 
Weigert Csenge 8. a osztályos tanuló, 
Kiváló diák elismerésben részesült: 
Varjú Dániel 8. b osztályos tanuló, 
Halász István – díjban: Zahalka 
Renáta 8. a osztályos tanuló, az Év 
diákja címet pedig: Ignácz Kata 
szintén 8. a osztályos tanuló érdemelte 
ki. Az év tanára: Palicskáné Szegedi 
Katalin lett, az év szülője: Varjúné 
Kovács Edit. Az Év osztálya címet 
pedig a 3. a osztály és osztályfőnöke:  
Pelyváné Kiszely Edit kapta. 
Délután rendhagyó órák voltak, 
iskolai játékok pedagógus cserével: 
„Gyere be a körbe, így jutunk 
előre!” címmel. Este pedig „…
Alma a fájától” gyerek – szülő 
előadóest megrendezésére került 
sor, immáron második alkalommal. 
A programsorozat második 
napján Kis Bálint – próba volt 
Gyomaendrőd utcáin, terein, majd 
Diákönkormányzat közgyűlése, 
késő délutántól pedig Családi nap, 
Meg a sztár gála, este pedig igazi 
sztárvendég zárta a kikapcsolódás 
és szórakozás óráit: Tóth Gabi 
énekesnő. A kis – és nagy diákok 
köszönik: Ágostonné Farkas Mária 
igazgatónőnek, a tantestületnek, 
a szülőknek, a Gyermekekért 
Alapítványnak, hogy ez a két nap 
tanulás nélküli, felhőtlen, szórakozást 
nyújtó, igazi, játékos, gyereknap volt.

Szezonnyitó Családi Nap – 1 belép   
2015. június 27. /szombat/ 

Programok helyszínenként: 
Erzsébet ligeti tanösvény és kilátó: (nyitva 10 – 19 óráig) 

11; 14; és 16 órakor – Tanösvény és kilátó bemutatása 
 

/ / 
 – 19 óráig 

Sárkányhajósok bemutatója 
Körös Látogatóközpont:  – 18 óráig) 
  

Tárlatvezetés 11; 14 és 16 órakor 
Gábor /   

   Bio-konyha  élelmiszerek,  az 
Csarnai 

Erzsébet  
-     
  -   

Szent Antal Zarándokház és 
: – 18 óráig) 

 
Dr. Szonda István  

Bárka Látogatóközpont: –  
  tárlatvezetés és 

  

Kiss Sándor halász /Körös Halászati Szövetkezet/  
Baráti  

3-  
-ig a  

e-mail   

 

érvényes horgászjeggyel a 
-zugi holtágon 

 : (  9- óráig) 
Az i 

 
: Neoton dallamok:  

30-   Kozma 
  a  

 

-
 

-
 

; 06 66/386-039 
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Kistérségi Óvodák hírei
„Hej, Óvoda, ég veled, te ékes aranypalota!”

Gazdag programokkal telt a május 
a Kistérségi Óvodába járó gyermekek 
számára. Érdekes élmény volt a Körös 
Látogatóközpontban történt fi lmforga-
tás, amelynek részesei lehettünk. Örü-

lünk, hogy elsőként nézhettük végig az 
interaktív kiállítást s felléphettünk a 
közösségi színpadon.
Aktív mozgással, játékos programok-
kal vettünk részt a Kihívás napján.  
Míg a nagycsoportosok az Ovi-Olim-

pián versenyeztek, addig az otthon ma-
radók akadálypályákon ügyeskedtek, 
versenyjátékokat játszottak az udva-
ron. A közös kirándulások is nagyon 
jól sikerültek. A Napsugár ovisok fel-
fedezték az új ligeti tanösvényt, ahol 
nagyon sok új ismerettel gazdagodtak. 
A Csemetekert csemetéi Kecskemét-
re utaztak az állatkertbe, valamint a 
Planetáriumba is ellátogattak. A Mar-
garéták és a Százszorszépek együtt 
buszoztak Szarvasra a Körösvölgyi Ál-
latparkba és az Arborétumba.

Nagy érdeklődés fogadta az első 
Gyermeknapi Motoros felvonulást.  Já-
tékmotoroktól lett hangos a város, hi-
szen több mint száz óvodás robogott 
végig az utcákon, tereken. Jó érzés volt 
látni a gyerekek és a nézők örömét.   A 
járókelők, az iskolások és még a gon-
dozási központ lakói is boldogan in-
tegettek nekünk. A futam után a kis, 
szelíd motorosoknak jól esett a hűsí-
tő jégkrém és a fi nom torta. S amikor 
közösen felengedtük a színes lufi kat a 
magasba, mindannyian egyetértettünk 
abban, hogy jövőre minden óvodánk-
ban megszervezzük ezt a programot. 

Ünnepélyes hangulatban, egyé-
ni arculatunkat tükröző évzáró műso-
rokkal, családok körében zártuk le a 
nevelési évet. Elbúcsúztunk a nagyok-
tól, akik szeptemberben iskolába men-
nek. Ballagó tarisznyájukba elrejtettük 
a sok-sok élményt, szeretetet, ismere-
tet, amit az óvodában kaptak. Bízunk 
benne, hogy jó alapul szolgál majd szá-
mukra az iskolás évek alatt. 

Szeretnénk megköszönni a 
Csabatechnika Kft-nek a sok szép ker-
ti bútort, amelyeket az óvodák udvará-
ra, a gyermekeknek készítettek!

Köszönjük szépen a Kedves Szülők 
egész éves együttműködő segítségét!  
Mindenkinek örömteli vakációt kívá-
nunk!

G d kk l l áj

XVI. Ovi-olimpia a Selyem úti Óvodában
Mint minden évben, most is a 

Kihívás Napján rendeztük meg az 
Ovi-Olimpiát a Selyem Úti Óvodában, 
immár 16. alkalommal.

A város minden óvodája elfogadta 
a meghívást, sőt Hunyáról is érkeztek 
gyermekek. Az óvodák színes 
tornabemutatóikkal tették még 
színvonalasabbá rendezvényünket. 
Mivel nagycsoportos gyermekek 
vettek részt sport napunkon ezért 
igyekeztünk életkoruknak megfelelő 
versenyszámokat összeállítani. A 
futóverseny két részből állt. Volt 
előfutam, majd az előfutam győztesei 
versenyeztek egymással.
Helyezést értek el:
Lányok: I. helyezett Kovács Réka 
Selyem Úti Óvoda; II. helyezett Csipai 

Csenge Százszorszép Óvoda; III. 
helyezett Mészáros Nelli Szivárvány 
Óvoda
Fiúk: I. helyezett Nagy Szabolcs 
Százszorszép Óvoda; II. helyezett 
Demeter István Százszorszép Óvoda; 
III. helyezett László Martin Selyem 
Úti Óvoda

A futóversenyt kötélhúzás követte, 
melyben 4 vegyes csapat mérte össze 
erejét, ügyességét. A legügyesebb 
csapat tagjai mézeskalácsból készült 
érmet kaptak jutalmul. A délelőtt 
folyamán az egészséges életmód 
jegyében készült tízóraival, sok-sok 
zöldségfélével, citromos teával és a 
Térségi Gondozási központ jóvoltából 
fi nom csokis tortával vendégeltük 
meg a gyerekeket és az őket kísérő 

felnőtteket. Senki sem távozott üres 
kézzel, mivel minden résztvevő 
gyermek kapott ajándékba egy-egy 
labdát. Köszönjük mindenkinek az 
aktív részvételt.
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Lengyelországi szakmai tapasztalatszerző út
Iskolánk évek óta részt vesz az 

Erasmus mobilitás programban. Több 
éven keresztül több hetes szakmai 
gyakorlatokra és egy-egy hetes 
kulturális találkozókra utazhattak 
ki diákjaink, tanáraink. Iskolánk 
igazgatójának szívügye a program 
megtartása és kiszélesítése. 

2015.május 26-án kapcsolódhattunk 
be mi is a programba. Társult 
hozzánk  - a szintén Földművelésügyi 
Minisztérium által fenntartott 
társintézmény- a kenderesi szakképző 
iskola négy tanára. Megérkezésünk után 
megnéztük a lengyel mezőgazdasági 
iskolát, milyen körülmények között 
dolgoznak, felszereltségüket, szakmai 
programjukat. Nagyon szívélyesen 
fogadtak bennünket, szívesen osztották 
meg velünk tapasztalataikat. Tetszett 
az iskola környezete, felszereltsége és 
az igazgató nő kedélyes fogadtatása. Az 
iskola területén található a kollégium 
is ahol megszálltunk, és amely egy 
gyönyörű park közepén van. Az 
iskolára és magára Lengyelországra 
is jellemző a szép környezet, 
rendezettség, parkosítás. 

Szakmai utunk folytatásaként 
meglátogattunk egy ménes farmot, 
ahol igaz pár órára, de bepillantást 
nyerhettünk a „lovász szakmába”. 
Nagyon tetszett az igazgatóhelyettes 
asszony lelkes előadása, a birtok 
bemutatása. Bár az idő mostoha volt 
velünk, de mi mégis nagyon vártuk 
a következő helyszínt, ahol elfeledett 
szakmák felidézésére láthattunk 
példát. 

Utunk folytatásaként következett 
a lengyelországi agroturizmus egy 
falatja. Hatalmas parkba érkeztünk, 
ahol több régi épület várta vendégeket, 
szélmalom, régi fatemplom, skanzen, 
parasztház. A meglepetés az volt, 
hogy ezek az épületek kívülről a 
régmúltat idézték, belülről már modern 
szállásokat alakítottak ki bennük. 
Tulajdonosa nagy szenvedéllyel 
beszélt tevékenységéről. Másnap 
Varsót nézhettük meg.  Mindenkinek 
tetszettek az óváros nevezetes épületei, 
templomai. 

Programunk folytatásaként 
sertéstelepet tanulmányoztunk 
a tulajdonos lelkes vezetésével. 
Egy szarvasmarhatelepet is 
megnézhettünk, amely fejlődő 
gazdaság, hiszen a tulajdonosa még 

fi atal. Mezőgazdasági gépparkot is 
megtekintettünk, ahol mindenféle 
járműveket, munkagépeket láthattunk. 
Ők bérmunkát, gépjavítást vállalnak, 
gépek kölcsönzésével is foglalkoznak 
és gabonaszárítást is végeznek. 
Megnéztünk még egy iskolát, amely 
ugyancsak mezőgazdasági jellegű volt, 
egy korábbi papneveldéből alakították 
ki. Sajátos profi lja, hogy határőröket is 
képeznek. Igazgató úr lelkesen mutatta 
be iskolájának erősségét. 

Szakmailag sok újat láttunk, 
melyet mi is átvehetnénk és 
mindennapjainkban alkalmazhatnánk. 
Jól éreztük magunkat és örülünk, 
hogy részesei lehettünk ennek a 
programnak.

Tótka Margit, Kruchióné Hunya 
Adrienn,Kerekiné Nándori Anita

A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Szakképző Iskola és Kollégium hírei

U k f l á ké kö k fi l M ő d á i é k i

Ifj úsági találkozó Lengyelországban
Májusban több osztálytársammal 
együtt egy hetet tölthettünk lengyel-
országi Roskosz-ban. Lengyel, litván 
és belga diákokkal közösen vettünk 
részt, egy egészséges életmódot és 
sportot népszerűsítő ifjúsági találko-
zón. Érdekes és játékos feladatokat 
kellett megoldani, melyek során kül-
földi diáktársainkkal ismerkedhettünk 
meg. Legjobban a ménesbeli látogatás 
és Bug folyón való evezés tetszett. A 
csoportot jól összekovácsolta a közös 
piknikre való készülődés és a játékok 
kitalálása. Nagyon jól éreztem magam! 

Kriszt György
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A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Gimnázium és Kollégium hírei - Gimnáziumi egység

„Te szedd!”
Iskolánk szívesen vesz részt min-
den olyan közösségi rendezvényen, 
amivel hozzájárulhatunk az egészsé-
ges és kellemes környezet kialakítá-
sához, ezért idén is csatlakoztunk a 
Te Szedd! elnevezésű országos hul-
ladékgyűjtési akcióhoz, mely 2015. 
május 16-án, szombaton került meg-
rendezésre Gyomaendrődön. Iskolánk 
gimnáziumi egységét 20 fő képvisel-

te. Tizenöt tanuló és öt peda-
gógus „vette fel a kesztyűt” 
és az akció végére kijelölt te-
rület megtisztítása után 20 
zsák szemetet gyűjtött ösz-
sze, miközben szomorúan ta-
pasztalták, hogy elsősorban 
a horgászhelyek környékén 
volt sok hulladék. Önkénte-
seinknek ezúton is köszönjük 
munkájukat, mellyel hozzá-
járultak városunk tiszta kör-
nyezetének kialakításához. 

Kárpát-
medencei siker

Ismét büszkélkedhet iskolánk Kár-
pát-medencei sikerrel, ezúttal vers- 
és prózamondó téren. Tizennyolcadik 
alkalommal került megrendezésre a 
Sinka István Kárpát-medencei vers-, 
énekelt vers- és prózamondó ver-
seny 2015. május 15-16-án Vésztőn. 
A verseny szervezői a Vésztő Város 
Önkormányzata Sinka István Műve-
lődési Központ és Városi Könyvtára, 
a szeghalmi Péter András Gimnázi-
um, valamint a Magyar Versmondók 
Egyesülete. Iskolánkat Hunya Réka 
10. A osztályos tanuló képviselte, aki 
vers- és prózamondó ifjúsági kategó-
riában II. helyezést ért el. Felkészítő 
tanára: Bernáthné Butsi Erika.

„Ezt jól 
kifőztük…”

Közeledik az év vége, a kollégistáink 
hamarosan elköszönnek egy időre az 
egész éven át második otthonukat je-
lentő kollégiumtól. Ezért nevelőikkel 
együtt egy közös főzést terveztek, s 
mivel az időjárás is kegyes volt hoz-
zájuk, a paprikás krumpli bogrács-
ban főhetett a gimnázium szép, ősfás 
parkjában. Mindenki kivette a részét 
a munkálatokból: a lányok vállalták 
a konyhai előkészületeket, a fi úk a 
„tűzhelyről” gondoskodtak, a sza-
kács szerepét Sárkány Mátyás 11. B 
osztályos tanuló vállalta, akinek kö-
szönhetően igazán fi nomra sikerült a 
vacsora. A bográcsozás közös ének-
léssel végződött, melyre biztosan 
szívesen gondolnak majd vissza kol-
légistáink a nyári szünidő alatt is.

Mazsorett  
sikerek

A XV. Magyar Mazsorett Bajnok-
ságot Debrecenben rendezték meg, 
amelyen a gyomaendrődi Színfolt 
Mazsorett Együttes Margaréta juni-
or csoportja botos színpadi és menet-
tánc koreográfi ában 3. helyen végzett, 
senior mix mini kategóriában 5. he-
lyezettek lettek. Jónás Izabella senior 
pompom szólója szintén 5. helyezést, 
míg Piroska Attila senior botos ver-
senyszáma arany minősítés ért el. Az 
együttes vezetője Hunya Jolán tanárnő.
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Mozgalmas tanévet, évadot tudhatnak 
a hátuk mögött a Gyomaendrődi nép-
táncosok. A felmenő rendszerben há-
rom pillérből építkező néptáncmozgalom 
egészen az óvodásoktól indul. Az idei 
évben már több mint 70 kisgyermek is-
merkedett a népi játékokkal és a néptánc 
alapjaival, köszönhetően a Gyomaend-
rőd – Hunya - Csárdaszállás Kistérségi 
Óvoda és a Csemetekert Óvoda vezetői-
vel, óvodapedagógusaival való jó együtt-
működésnek. A második pillér a Kállai 
Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nép-

tánc tanszakát jelenti, ahol ebben a tan-
évben több mint 130 gyermek tett sikeres 
táncvizsgát az évzáró bemutatón. A har-
madik pillért pedig a Körösmenti Tánc-
együttes és annak csoportjai jelentik. A 
Körösmenti, a Csicskurák, a Csoroszlyák 
mellett, már a fi atalabbak is megjelen-
nek, a Körösdi és a Csudabala ifjúsá-
gi csoportok. Az eltelt évadban számos 
fesztiválon, versenyen, kulturális ren-
dezvényen mutatták meg tudásukat, ahol 
több kimagasló eredményt értek el. 

A május 30-án megrendezett évzáró 

bemutatón több mint 270 táncos lépett 
a színpadra, óriási érdeklődés mellett. 
A műsor egyben a Művészeti Iskolai nö-
vendékek vizsgabemutatóját is jelentette. 
A Körösmenti Táncegyüttes és csoport-
jainak szakmai munkáját segítette Csap-
óné Giricz Irén, Csapó Béla, Gera Zoltán, 
Kiszely Erika, Kovács Sándor, Szakadáti 
Orsolya, Vasas Péter, Weigertné Gubucz 
Edit és Weigert László.

Gyomaendrőd néptánc mozgalma sze-
retné köszönetét kifejezni mindazoknak 
a táncosoknak, szülőknek, támogatók-
nak és segítőknek, akik egész évben se-
gítették munkájukat. 

Néptáncosok évadzáró műsora

Július 31-ig 1 kombinált belép
látogatható!

Bárka Látogatóközpont:  
(Gyomaendr d, Templomzugi 

holtág) 

Feln tt jegyár: 650 Ft/f  
Kedvezményes jegy: 520 Ft/f

 
Körös Látogatóközpont: (Jókai u. 5.) 

   Feln tt jegyár: 650 Ft/f  
Kedvezményes jegy: 520 Ft/f

Erzsébet ligeti kilátó Lombkorona sétány: 

 Feln tt jegyár: 450 Ft/f  
Kedvezményes jegy: 360 Ft/f

 
Kedvezményes jegy: 10 f  feletti csoportok, a 

14 év alatti gyermekek, valamint a 65 év felettiek 

Kombinált belép : a 3 helyszínre 1400 Ft/f , egy 
adott napon. 

AKCIÓ: 2015. július 31-ig a kombinált belép  a Liget 
fürd be is érvényes. 

B www.ligetfurdo.hu; 06 66/386-039
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Fény-ünnepek a Kállai Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolá-
ban: kirándulások Budapesten és Békéscsabán

A Kállai Ferenc Alapfokú Művésze-
ti Iskola néptáncos és képzős hallgatói 
kísérő tanáraikkal együtt a „Fény-ün-
nepek” NTP-AMI-14-0038 projekt 
keretében ellátogattak Budapestre és 
Békéscsabára. A kirándulásokról két 
néptánc tanszakos, továbbképzős nö-
vendék élménybeszámolóját olvashat-
juk:
Május 24-én, Budapesten először a 
Millenáris Parkba látogattunk el, ott 
a Láthatatlan kiállítást „néztük” meg. 
Kisebb csapatokba rendeződtünk, 
majd úgy vettünk részt az idegenveze-
tésen. Láthatatlan kiállítás lévén tény-
leg nem láttunk semmit, koromfekete 
sötétség volt. A kezdeti pánik hamar 
szertefoszlott, és így kipróbálhattuk 
milyen is az, ha valaki elveszti látását. 
Egy ház belsejében sétáltunk, aztán 
egy utcarészleten is keresztülgyalogol-
tunk, egy zöldségesnél gyümölcsöket, 
zöldségeket válogattunk, szobrokat is-
mertünk fel csak tapintással – csupa 
érdekes dologban volt részünk. Végül a 
Braille-írás fortélyaiból is kaptunk egy 
szeletkét.
Ezután egy hangulatos kis vendéglőbe 
vezetett utunk, a Thököly étterembe, 
ahol élőzene mellett fogyasztottuk el 
az ínycsiklandozó ebédet. Továbbáll-
va a hangosan zötykölődő trolin kissé 
elpilledtünk, de nem tarthatott sokáig 
a fáradtságunk, hiszen már ott is vol-
tunk a RaM Colosseumban, ahol az 
ExperiDance táncosainak szemet káp-
ráztató műsorát csodálhattuk végig. 
Az Én, Leonardo, a fény születése cí-
mű koreográfi a – mondanom sem kell 
– hatalmas vastapsot kapott.
A hazafele úton jól eső fáradtság kísé-
retében csócsáltuk hamburgereinket. 
Köszönöm, hogy részt vehettem a ki-
ránduláson, hatalmas élmény volt! És 
köszönjük a kísérő pedagógusok kitar-
tását, mert néha tényleg rájuk fért!

Deli Csenge
A Fény nemzetközi évéhez kapcsoló-
dó együttműködési megállapodásnak 
köszönhetően lehetőségünk volt Bé-
késcsabán, az Andrássy Gyula Gim-
náziumban megtekinteni 2015. június 
3-án egy fényről szóló, különleges fi -
zikai kísérletekkel színezett előadást. 
Az intézmény képzőművészeti és 
néptánc tanszakán tanuló diákokkal 

közösen, vonattal indultunk el Békés-
csabára. A gimnáziumban nagy szere-
tettel fogadott bennünket Komáromi 
István igazgató úr és Marczis György 
tanár úr. Az előadó teremben rajtunk 
kívül több reálszakos osztály tekintet-
te meg a kísérleteket. A program elején 
az igazgató úr mutatta be a Szegedről 
érkező fi zikust, Ignácz Ferencet, aki-
nek az előadása nagyon izgalmas volt. 
Érthető és rendkívül érdekes, látvá-
nyos kísérletekkel mutatta be a fény-
nyel kapcsolatos, különböző fi zikai 
jelenségeket.  A legérdekesebb rész az 
volt, amikor az eszközökkel mindenki 
saját maga végezhette el a kísérleteket 

az előadó közreműködésével. Olyan, 
számunkra még ismeretlen informá-
ciók birtokába juthattunk, amikre a 
mindennapi életben talán nem is gon-
doltunk volna. 
Az előadás után közös ebéd követke-
zett egy közeli étteremben, ahol szintén 
nagyon kedvesen fogadtak bennünket. 
A fi nom és laktató ebéd után a kísérő 
pedagógusokkal a közeli parkban egy 
spontán, játékos és önfeledt délután ke-
rekedett. 
Hazaérkezve egy ilyen kellemes nap-
ról, csak köszönni tudjuk, hogy részt 
vehettünk rajta. 

Weigert Csenge
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A Körös Kajak SE májusi hírei
Május 10-én házi bajnokságot 

szerveztünk az egyesület Fűzfás-zugi 
telephelyén, amit egy családi nappal 
kötöttünk egybe. Vasárnap délután 
a legkisebbektől a legnagyobbakig, 
mindenki vízre szállt, hogy egy vidám 
versenyen összemérhessék erejüket. 
Arany érmet kapott: Tímár Krisztián, 
Gellai Gergő, Hermeczi Richárd, Gellai 
Balázs, Varjú Zalán, Vincze Levente, 
Putnoki Róbert, Pap Dániel, Gubucz 
Szilvia, Varga Zsanett és Giricz Bettina. 
Az eredményhirdetések után mindenki 
szabadon választhatott, milyen hajót 
szeretne kipróbálni, a bátrabbak igazi 
versenyhajókat a többiek a túrakenukat 
ülték meg, így testvérek, szülők is egy 
hajóban evezhettek. Később előkerültek a 
házi fi nomságok és egy kedves beszélgetés 
mellett megsütöttük a vacsoránkat. A 
telepre kilátogatott ifj. Tótka Sándor is, 
aki eddigi legeredményesebb versenyzőnk. 
Jelenleg az Újpest színeiben készül a 
világversenyekre. Az érdeklődőknek 
mesélt mindennapjairól, az edzésekről. 
Május 16-án a Portugáliában megrendezett 
Világkupán párosban, Molnár Péterrel 
K-2 200 méteres futamban meggyőző 
fölénnyel első helyezést értek el, melyhez 
szívből gratulálunk.

Május 17-én, Szolnokon az első 
válogató versenyeket rendezte meg az 
MKKSZ. Homonnai Luca (Újpest) * 
aki Körös Kajak Egyesületnél készült 
fel az idei versenyszezonra- K-1 női ifi  
200m-en és 500m-en is I. helyezést ért 
el. Minden futamát fölényesen nyerve 

kimagasló teljesítményt nyújtott a 
rangsoroló viadalon. Eredményével messze 
megelőzte korosztályát. Csatári Bence 
ugyanitt, férfi  K-1 200 m-en nagyszerű 
evezéssel, centiméterekkel maradt le a 
fi náléról. Edzőjük Tóth Tibor.

Május 20-án, A Kihívás Napján, a 
Fűzfás-zugi vízitelepünkön a kajakozással, 
és a túrakenuzással ismerkedhettek a sport 
iránt érdeklődő gyerekek. Örülünk, hogy 
mi is hozzájárulhattunk Gyomaendrőd 
sikeres szerepléséhez a városok közötti 
versenyben.

Május 22-24 között a Körös Kajak SE 
csapata a Győrben megrendezett Maraton 
Magyar Bajnokságon vett részt. A rossz idő 
ellenére versenyzőink mindent megtettek 
a legjobb eredmények elérése érdekében. 
Kölyök korcsoportban Gubucz Szilvia 
kitartóan teljesítette a 10 km-es távot, 
Tímár Krisztián hajójának kormánya 
sajnos verseny közben eltört. A Lövei 
Kitti-Lövei Fanni alkotta páros a felnőttek 
között a pontszerző 6. helyen végzett. 
Ez a versenyszám különösen nehéz volt, 
hiszen a lányoknak a 26 km-es evezés 
közben futószakaszokkal is meg kellett 
küzdeniük.  Az egyesület masters 
versenyzői is eredményesen szerepeltek 
a rangos versenyen, nekik egységesen 
10 km-t kellett evezniük. Csényi István, 
nagyszerű küzdelemmel a végén óriási 
hajrával az előkelő 6. helyet szerezte meg, 
Kéri Virág és Hunya Péter vegyes párosa 
pedig bronzérmesként állhatott dobogóra. 
Versenyzőinket kísérte és felkészítette 
Csőke Zsolt és Tóth Tibor edzők.

Május 27-én tartotta az egyesület 
rendes évi taggyűlését, melyen elfogadásra 
került a 2014. évi pénzügyi beszámoló és a 
2015. évre tervezett költségvetés. Tímárné 
Tandi Gyöngyi személyében új elnöke 
lett a Körös Kajak Sportegyesületnek.

Május 29-31 között Országos 
Diákolimpia került megrendezésre a 
Velencei tavi Sukorón. A három napos 
versenyen Gellai Balázs és Pap Dániel 3. 
helyet, Varga Bence 6. helyet, Megyeri 
Milán pedig 4. helyet szerzett. Putnoki 
Róbert és Koloh Róbert első versenyükön 
vettek részt sikeresen teljesítve a távot. 
Mindkét nagyon fontos, országos 
versenyről szép eredményekkel tértek 
haza a Körös Kajak SE gyomaendrődi 
versenyzői, így tovább öregbítették az 
egyesület hírnevét.

További információk az edzésekről, 
versenyekről és a nyári táborról Csőke 
Zsolt edzőtől kérhető a következő 
telefonszámon: 06/70-420-1944.

Körös Kajak SE
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Sóczó Rebeka harmadszor lett  diákolimpiai bajnok!
2015. május 23-án, Cegléden 

rendezték a diák korosztály 
számára az Országos Diákolimpiát! 
Természetesen a Gyomaendrődi Judo 
Klub legeredményesebb versenyzője is 
szőnyegre lépett. Sóczó Rebeka a Diák 
„A” korosztály 50 kg-os mezőnyében 
meggyőző teljesítménnyel már harmadszor 
lett diákolimpiai bajnok! 

A verseny izgalmasnak ígérkezett a 
sorsolás tudatában. Látni lehetett, hogy 
nem kerülheti el egyik jó ellenfelét 
sem. A nyolc közé jutásért olyan 
ellenfél jött, akivel hosszú évek óta 
versenyeznek egymás ellen. Rebeka idő 
előtt megoldotta a továbblépést, ipponnal 
győzött. Keményen kellett küzdenie, 
de szerencsére leszorítással jobbnak 
bizonyult ellenfelénél! A döntő idén már 
harmadszorra ismétlődött meg. Ellenfele 
a Magyar Kupán és a Budapest Kupán is 
megpróbálta megállítani már Rebekát, 
szerencsére ezúttal sem sikerült, így már 
harmadik alkalommal akaszthatták az 
Országos Diákolimpia aranyérmét a 
gyomaendrődi judós nyakába. Varga 
István edző: Tudtuk, hogy nagy feladat 
vár ránk. Igyekeztünk minden ellenfélből 
felkészülni, de nem volt sima menet ez a 
verseny. A verseny hetében már látszott, 
hogy Rebi egyre fáradtabb az iskola 
és edzés terhelésétől. Próbáltunk arra 

koncentrálni, hogy meglegyen a pihenés 
és feltöltődve állhasson szőnyegre. Talán 
a legnehezebb sorsolást kapta, amit 
lehetett, de koncentráltan és akarattal 
ezt is megoldotta. Nagy a teher akkor, 
amikor minősített versenyen még nem 

kapott ki a versenyző. Rebeka eddig 
meg tudta oldani és bár két hét múlva 
a serdülő Európa Kupán szőnyegre áll 
(egy korosztállyal fentebb), a Magyar 
Bajnokság a következő főverseny, ahol 
reméljük, tovább őrzi veretlenségét!

Kiemelkedő eredmények atlétikában

Szép sikerek születtek atlétikában, 
több rangos versenyen is kiemelkedően 
teljesítettek versenyzőink. A hónapot a 
körzeti többpróba- és egyéni versenyekkel 
indítottuk, a Gyomaendrődi Városi 

Diáksport Bizottság által megrendezett 
2 napos versenyen összesen közel 200 
fő bizonyította tehetségét. A megyei 
diákolimpia döntőn Farkasinszki Dominika 
a III. korcsoportos leány kislabdahajításban 

56,02 m-es teljesítménnyel továbbjutott 
az országos döntőbe. Székesfehérváron 
jó versenyzéssel az 5. helyen végzett.

Az Általános Iskolák 5x600m Megyei 
Utcai Váltóversenyén a tanulóink kitettek 
magukért, hiszen 2 dobogós helyezést is 
szereztünk! Aranyérmet szerzett a Mertz 
Ádám, Ignácz Kata, Kónya Frigyes, 
Szendrei Boglárka és Szendrei Balázs 
összetételű csapatunk, míg a Tarsoly 
Tamás, Zanyik Alexandra, Vaszkán 
Milán, Vaszkán Bence és Szilágyi 
Beatrix összeállítású csapatunk a III. 
helyet szerezte meg, ami azért is értékes, 
mert 2 alsó tagozatos csapattag volt a 8. 
osztályosok versenyében.

A Sport XXI Alapprogram Regionális 
versenyén 2 ezüst és 1 bronzérmet 
szereztek versenyzőink: Vaszkán Bence, 
Vaszkán Milán, Nagy Dominik, Farkas 
Lili, Knap János, Szabó Ákos, Kónya 
Frigyes, Szendrei Boglárka, Kata Patrik, 
Burai Petra és Zanyik Alexandra.

A versenyzők felkészítője Vaszkán 
Gábor atlétika szakedző
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Már Országos Maraton Bajnoka is van a KSI Gyomaendrődnek!
Az idei évben is megrendezésre 

került az Országos Maraton Bajnokság 
a kajakosoknál. A KSI Gyomaendrőd 
versenyzői a tavalyi eredményességet is 
felülmúlva szerepeltek az egyik legnagyobb 
magyar viadalon. Fényesre sikerült a 
szereplése Wágner Annának, aki U10 
korosztályú lányok egyéni versenyében 
a legjobbnak bizonyult, az első helyen 
evezett be, így aranyérmet vehetett át. A 
második versenyszezonját kezdő fi atal 
KSI Gyomaendrőd egyesületnek, a tavalyi 
hat síkvizi Országos bajnoki cím után 
ez az első maraton bajnoki címe. Anna 
végig vezetve magabiztosan utasította 
maga mögé a vetélytársakat. 

Bajnoki ezüstérmet szerzett a 
Nagy Kristóf Dékány Gergő páros. 
Hihetetlenül erős mezőnyben, fantasztikus 
versenyzéssel ők is berobbantak a magyar 
kajaksport élvonalába. Szintén a második 
helyen ért célba, ezzel újabb ezüstérmet 
nyert Gyomaendrődnek a Fodor Napsugár 
Sági Aliz páros is. Fodor Bence a nagyon 
erős mezőnyben negyedik helyen végzett, 
Szántó Milán a hatodik helyen ért célba. 
Mindketten nagyon balszerencsések voltak, 
nagyot küzdöttek és akaraterejüknek 
köszönhetően értek el ilyen szép eredmény. 
Milán az utolsó kétszáz méterig a második 
helyen állt, amikor hátulról nekimentek a 
hajójának és kifordították.  Szántó Milán 
Gecsei Gergővel páros hajóban az élen 
haladva ráeveztek egy víz alatt láthatatlan 
kőre. Felhajlott a kormánylapátjuk, 
a hajójuk irányíthatatlanná vált és az 
első helyről kellett feladniuk a versenyt. 
További eredmények: Kiss Csaba a KSI 
Gyomaendrőd egyik edzője, a mastersek  
7. helyezést szerzett. Kalmár Lilla 9. helyen 
zárt. Berta Bence 12. hely, Gecsei Norbert 
– Rau Zsolt 15. hely, Gecsei Gergő 16. 
hely, Csikós Gergő 22. hely, Rau Mariann 
25. hely, Csík Attila – Poják László 25. 
hely, Kalmár Gábor 25. hely. 

Május utolsó napjaiban a Velence tavi 
Sukorón rendezték meg a kajakosok 
Országos Diákolimpiáját. Óriási 
létszámban gyűltek össze a versenyzők, 
több korosztályban is 100 – 150 versenyző 
állt rajthoz. A versenyekben a következő 
eredményeink születtek: Wágner Anna a 
második helyet harcolta ki. Szántó Milán 
a korosztálya körülbelüli 1000 méteren 
az ötödik, 200 méteren a hatodik helyen 
végzett. Fodor Bence a hetedik helyet 
szerezte meg, míg Kalmár Lilla és Fodor 
Napsugár is értékes nyolcadik helyet ért 
el. Négyes hajóban Fodor Bence budapesti 
gyerekekkel egy hajóban 2. helyezett lett. 
Dékány Gergő, Berta Bence, Nagy Kristóf, 
Rau Zsolt nyolcadik, Fodor Napsugár, 
Sági Aliz, Wágner Anna a kilencedik 

helyen zárt. További 
eredmények: Nagy 
Dominik 12., Nagy 
Kristóf 14., Berta 
Bence 14., Sági Aliz 
15. Dékány Gergő 
26, lett. A KSI –s 
gyerekek ezúttal 
nem az egyesületük, 
hanem az iskolájuk 
színeiben 
versenyeztek.

A Diákolimpián 
rajthoz állhattak 
az úgynevezett 
szabadidős 
versenyzők is, 
akiknek még 
nincs versenyzési 
engedélyük, ezért 
szabadidős, amatőr 
versenyzőként 
vehettek részt a 
regattán. A KSI 
Gyomaendrőd eredményei a következők: 
Első helyezést szereztek: Gyetvai Máté, 
Lengyel Dorottya, Putnoki Tímea. 
Második: Valach Virginia- Juhász Erika 
páros. Harmadik: Oláh Evelein, valamint 
az Ozvald Maja – Putnoki Tímea páros. 
Negyedik: Dávid Tímea. Ötödik: Juhász 
Erika és a Dékány Vanda – Dávid Tímea 

páros. Hatodik: Valach Virginia.
Összességében elmondható, hogy 

a magyar kajak – kenu sport nagy 
ígéretei bontogatják szárnyaikat a KSI 
Gyomaendrődi szakosztályánál. Ezek a 
gyerekek sok örömet fognak még szerezni 
a gyomaendrődi embereknek.

Vaszkán Milán sikerei úszásban
A Gyomaendrődi Úszó Sport Egyesület 

7 éves versenyzője májusban ismét nagyon 
eredményes időszakot zárt, hiszen összesen 
7 érmet szerzett!

A Tiszaföldváron megrendezett 
Szezonnyitó Regionális Versenyen 66 
2/3m- es távon ezüstérmet szerzett mell- 
és hátúszásban, gyorsúszásban pedig 
bronzérmet. A Szentesen sorra kerülő 
„Óvodától az Olimpiáig” Regionális 
Versenyen 50 m mellúszásban II., míg 
50 m gyorsúszásban III. helyen végzett, itt 
a díjátadó Kovács Ágnes Sidney olimpiai 
bajnok mellúszója volt. A Viharsarok Kupa 
Nemzetközi Versenyen 100m gyors és 
100m mellúszásban is ezüstérmet szerzett 
nagyváradi ellenfele mögött. 

A nyolc fordulóból álló Megyebajnokság 
4. fordulóját követően 452 LEN ponttal 
I. helyen áll a 2008-as születésű fi úk 
mezőnyében. A hatodik forduló a IV. Liget 
Fürdő Kupa lesz amire Gyomaendrődön 
július 19-én kerül sor.

A versenyző felkészítője 
Vaszkán Gábor edző
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Reumatológiai szakrendelés a Liget Fürdőben
Minden szerdán 8:30-12:00 

A rendelést dr. Csernus Zoltán Reu-
matológus és fi ziotherápiás szakorvos 
végzi.
1963-ban születtem, az általános és 
középiskolát Szegeden végeztem. A 
Szegedi Orvostudományi Egyetemen 
1988-ban végeztem, majd a Szegedi 
Kórház Reumatológiai osztályán, illet-
ve Budapesten, az ORFI-ban dolgoz-
tam 1992-ig, ahol sikeres szakvizsgát 
tettem reumatológia és fi zioterápia 
tárgyból. Angol és francia nyelvekből 
középfokú nyelvvizsgával rendelke-
zem.
1992-től a kisteleki Szakorvosi Rende-
lőintézetben látom el a reumatológiai 
szakrendelést. Emellett a szegedi For-
rás Hotel gyógyászati részlegének vol-
tam a vezetője egy évtizedig, majd az 
ennek utódjaként épült szegedi Nap-
fényfürdő Aquapolis fürdőgyógy-
ászati központjának vagyok a szakmai 
igazgatója 2012. óta. Kisgyermekko-
rom óta főszerepet játszik a sport az 
életemben, úszóként, majd vízilabdá-
zóként végig játszottam iskolai éveim 
alatt a korosztályos bajnokságokban.  
1980-tól 1988-ig szerepeltem a Szeged 
OB I-es felnőtt vízilabdacsapatában.  
Ezt követően a mai napig aktív tagja 
vagyok a szegedi OB II-es vízilabda-
csapatnak, ez idáig hat ízben nyertük 
meg az OB II-es bajnokságot.  Néhány-
szor részt vettem az 
Orvos Világjátékokon, ahol eddig 11 
aranyérmet nyertem úszásban. 
Gyomaendrődön 2015 márciusa óta 
végzek reumatológiai szakrendelést a 
rendelőintézetben, valamint a Liget-
fürdőben. Munkám során mindig ar-
ra törekedtem, hogy megértessem a 
betegekkel, nem feltétlenül a gyógy-
szeres terápia fog segíteni a kialakult 
problémáikon, hanem amennyiben le-
hetőség van rá, akkor inkább az ak-
tív kezelési formákat kell előnyben 
részesíteni, először a gyógytornász 
által összeállított és irányított gyakor-
latokat kell elsajátítani, majd önálló-
an is végezni. Emellett nagyon fontos 
a rendszeres mozgás, annak bármilyen 
formája - természetesen ezt is a szakor-
vossal, gyógytornásszal történt előze-
tes egyeztetés után - mint pl, az úszás, 
vízi torna, sétálás, kerékpározás, stb. 
Nagyon lényeges, hogy a rendszeresen 
végzett mozgás nemcsak csökkenti és 
akár meg is szüntetheti az adott moz-
gásszervi panaszt, de meg is előzhe-
ti annak kialakulását.  Ebben nekünk 
szakembereknek kell a legnagyobb se-
gítséget nyújtanunk.
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Családi nappal indul a turisztikai szezon
Finisben a „Lélekkel a Körösök mentén” turisztikai projekt

Közel 460 millió forintos turisztikai 
fejlesztés eredményeként Gyoma-
endrődön rövidesen átadásra ke-
rül a „Lélekkel a Körösök mentén 
– turisztikai fejlesztés a vallás és a 
Körös ökológiája tükrében” c. pro-
jekthez kapcsolódóan valamennyi 
látványelem. A projekt négy hely-
színen valósult meg, ezzel bővítve 
a város turisztikai kínálatát. A pá-
lyázatot Gyomaendrőd Önkormány-
zata a Gyomaendrődi Üdültetési 
Szövetség Turisztikai Egyesület köz-
reműködésével valósította meg, az 
üzemeltetéssel a Gyomaendrődi Li-
getfürdő Nonprofi t Kft.-t bízta meg. 
Az önkormányzat reményei szerint a 
turisztikai fejlesztés hozzájárul a tu-
risták létszámának növekedéséhez, 
ezzel az itt élők gazdasági tevékeny-
ségének bővüléséhez. A beruházás-
ról és a további elképzelésekről Gera 
Krisztián ügyvezetőt kérdeztük.
Milyen új elemek, létesítmények egé-
szítik ki a Ligetfürdő turisztikai kíná-
latát?
- Az európai uniós támogatás ered-
ményeként Gyomaendrőd egyedülál-
ló természeti és kulturális értékeinek 
kihasználásával, egy átfogó komp-
lex turisztikai fejlesztés valósult meg. 
A zarándokszállás és a kenyérsütőház 
kivételével a többi attrakciót a Liget 
Fürdő Nonprofi t Kft. fogja üzemeltet-
ni. Mindez nem kis feladat, de kollé-
gáimmal felkészülten várjuk a nyitó 
rendezvényt és az azt követő turiszti-
kai szezont. Az Erzsébet ligetben épült 
15 méter magas kilátó és a lombko-
rona szinten kialakított sétaút olyan 
ökoturisztikai látványosság, amely 
egyedi és interaktív szemléltető eszkö-
zökkel mutatja be a természet értéke-
it, biztosítja a szabadidő élményszerű 
eltöltését, az önálló aktív ismeretszer-
zést. Sok helyen jártam már, és bizton 
állíthatom, Gyomaendrőd lakossága 
büszke lehet erre az ökoturisztikai lát-
ványosságra. Legalább egyszer min-
denkinek érdemes lesz felmenni és 
30-40 percet arra szánni, hogy in-
teraktív módon megismerje a liget 
élővilágát. Hamarosan elkészül a Han-
toskerti-holtágon egy újonnan épített 
fahíd a gyalogosok és kerékpárosok 
számára, mely nyitott galériája révén 
része lesz a tanösvénynek.
A gyomai városrészben, a Jókai utcá-
ban a volt általános iskola épületében 
alakították ki a Körös Látogatóköz-
pontot, ahol a kiállítás a vízről szól az 

„Az esőcsepptől a Körösig” címmel. 
Az elsődleges cél, hogy felhívjuk a fi -
gyelmet a földön egyre fogyó víz rend-
kívüli fontosságára. Az épület udvarán 
biopiacot alakítottak ki, ahol a helyi 
kistermelők, kézművesek áruit vásá-
rolhatják majd meg a turisták. Kezdet-
ben heti egy alkalommal, később a 
felmerülő igényeknek megfelelően ezt 
szeretnénk bővíteni. A gyermekek kel-
lemes időtöltését az udvaron játszótér 
biztosítja. A fedett szabadtéri színpad 
kisebb ismeretterjesztő, szórakoztató 
rendezvényeknek fog helyet biztosíta-
ni. Ezen felül időszaki kiállításokon, 
rendezvényeken keresztül kívánjuk 
élettel megtölteni az egyes projektele-
meket.
A Bárka Látogatóközpont az endrődi 
részen, a Templom- zugi holtág part-
ján, a Pájer Strand szomszédságában 
kapott helyet. A Körös halászati ha-
gyományainak bemutatása mellett a lá-
togatók élményszerűen sajátíthatják el 
az ökológiai gondolkodást, kiemelt fi -
gyelmet fordítva a környezetvédelem 
és a természetvédelem fontosságára. 
A látogatóközpont udvarán kialakított 
kerengőben szabadtéri kiállítások lesz-
nek, valamint egy gasztronómiai sarok 
is helyet kapott.
Mikor lesz a megnyitó? 
Mikor vehetik birtokba 
a látogatók?
- A hivatalos átadó ün-
nepség 2015. július 
10-én lesz, azonban a 
létesítmények a nagy-
közönség, a turisták 
számára előreláthatóan 
már június 27-től láto-
gathatók. Egy közönség 
nappal készülünk a jú-
nius 27-i megnyitóra. 
Minden létesítményt 
bemutatunk, szeret-
nénk egy felejthetet-
len szép napot szerezni 
a gyomaendrődieknek 
és minden kedves ven-
dégünknek. Ezen a na-
pon a június 8. és 27. 
között megváltott für-
dőbelépő felmutatásá-
val a helyszínek ingyen 
látogathatók. Aki csak 
egyik, másik helyszínre 
kíváncsi, 50 %-os ked-
vezménnyel veheti meg 
ezen a napon belépőt.
A megnyitót követően 

milyen jegyárakkal kell majd számol-
ni?
Lehet helyszínenként belépőt vásárol-
ni, amelynek felnőtt ára a Körös- és 
a Bárka látogatóközpont esetén 650-
650,- Ft lesz, a kilátóba pedig 450,- Ft. 
Természetesen kedvezményes árak-
kal várjuk a 10 fő feletti csoportokat, 
a 14 év alatti gyermekeket, valamint a 
65 év feletti időseket. Ezen kívül lesz 
egy kombinált belépő is, amely a 3 
helyszínre 1400,- Ft-ért jelent belépé-
si lehetőséget egy adott napon. Ehhez 
a kezdeti időszakban egy akció is pá-
rosul, még pedig az, hogy július 31-ig a 
kombinált belépő a fürdőbe is érvényes 
lesz. Ami konkrétan azt jelenti, hogy 
egy felnőtt esetén 1400 Ft-ért a 3 kiál-
lítás jegye mellé fürdőbelépőt is kap a 
vendég.
A június 27-ei családi napon milyen 
programok várják az érdeklődőket?
Minden helyszínen színes, érdekes 
programok, túra és kiállítás vezetés, 
különböző bemutatók várják az érdek-
lődőket. A Körös Látogatóközpontban 
életre kel a biopiac, a Bárka Látogató-
központban főzőversenyt hirdetünk, a 
fürdőben pedig esti koncert és Retro 
disco lesz.


